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XXVII REUNIÃO ANUAL DA  

RED PMES MERCOSUL  
 

 

21-23 de Setembro de 2022, Bariloche, Río Negro, Argentina 

(Presencial, com possibilidade de apresentações e presenças virtuais) 

 

"Desenvolvimento territorial em debate: a digitalização e a sustentabilidade 

ambiental como desafios e oportunidades para a transformação produtiva" 

 

Convocatória para apresentação de resumos e trabalhos 

O objetivo central da “Reunião Anual da Red PMEs Mercosul” é estimular e promover um espaço de 

intercâmbio, debate, informação e construção de conhecimentos no campo da Administração e da 

Economia e outras ciências sociais interessadas nos problemas do desenvolvimento produtivo em 

geral e das PMEs em particular. 

Uma função central que desempenhamos como pesquisadores acadêmicos é a criação de 

conhecimento e, assim, é fundamental que os resultados de pesquisa possam chegar a quem seja 

de útil aplicação. Nesse sentido, o âmbito da Reunião tem sido, tradicionalmente, uma grande 

oportunidade para pesquisadores, empresários, policy-makers, agentes de apoio e outros atores do 

ecossistema empresarial para a reunião e o debate acerca de experiências compartilhadas. Para tal 

objetivo, convocamos para a apresentação de trabalhos de pesquisa, experiências e pôsteres que 

contribuam para dar respostas a problemáticas concretas das PMEs, a partir da geração de 

propostas que sejam capazes de potencializar seu desenvolvimento. 

Esta será a 27ª edição da Reunião Anual e a primeira vez que será realizada na cidade de Bariloche 

(a segunda vez na Patagónia, após a reunião de 2005 em Neuquén). Nesta oportunidade, como nos 

anos anteriores, terá uma agenda completa que inclui: 

 Palestrantes acadêmicos de nível mundial e especialistas de diferentes áreas da atividade 

empresarial. 

 Trabalhos de pesquisa apresentados por eixos temáticos. 

 Apresentação de posters. 
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1. DATAS IMPORTANTES  
 

Segunda-feira, 2 de Maio de 2022: abertura do sistema para inscrição de resumos de trabalhos de 

pesquisa e experiências e posters, através da página web da Red PMEs Mercosul 

(www.redpymes.org.ar). 

Sexta-feira, 24 de Junho de 2022: data limite para a submissão de resumos de trabalhos de 

pesquisa, experiências e posters, através da página web da Red PMEs Mercosul 

(www.redpymes.org.ar) 

Sexta-feira, 29 de Julho de 2022: data limite para a notificação do aceite de resumos de trabalhos 

de pesquisa, experiências e posters. Notificação da modalidade final de apresentação assignada a 

cada trabalho. 

Sexta-feira, 19 de Agosto de 2022: data limite para a submissão da versão final dos trabalhos 

aceitos que desejem candidatar-se ao Prêmio à Pesquisa Red PMEs Mercosul (ver ponto 6), 

através da página web da Red PMEs Mercosul (www.redpymes.org.ar) 

 

2. EIXOS TEMÁTICOS 
 

Eixo 1: Setores, Redes, Cadeias Produtivas e Clusters de Empresas 

Neste eixo temático espera-se contar com trabalhos que se focalizem nas políticas, estratégias e/ou 

experiências de articulação produtiva, baseadas em instrumentos para promover a cooperação 

empresarial e a colaboração institucional como forma de melhorar o desempenho competitivo das 

PMEs e criar um entorno de negócios dinâmico e inovador. Alguns tópicos de interesse 

relacionados a este eixo seriam: 

 Ambiente institucional, desenvolvimento regional y competitividade das PMEs.  

 Criação, desenvolvimento e gestão de clusters e/ou redes de empresas.  

 Cadeias produtivas e inserção de PMEs em cadeias globais de valor.  

 Cooperação e redes para inovação e para o aprendizado nas PMEs.  

 Desenvolvimento regional e setorial 

 A problemática do emprego nas PMEs regionais 

 Articulação público-privada. 

 Políticas de apoio à formação de redes e cadeias de empresas. 

Eixo 2: Criação e Desenvolvimento de Empresas. Demografia empresarial 

Neste eixo temático espera-se contar com estudos que analisem os processos de criação, 

crescimento e saída de empresas, a influência do entorno, a formação empresarial e o 

desenvolvimento dos empreendedores. Assim, interessa conhecer a situação atual no que se refere 

à demografia empresarial, aos tipos de empreendimentos, às áreas em que se desenvolvem, 

oportunidades de negócios, barreiras para empreender e problemáticas afins associadas entre 

outras a: 
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 Capital humano empreendedor e formação empreendedora. 

 Ecossistema de empreendedorismo e inovação 

 Processo de criação e desenvolvimento de empresas. 

 Empresas orientadas de rápido crescimento.  

 Internacionalização de novas empresas. 

 Financiamento de novas empresas. 

 Novos empreendimentos familiares. 

 Instituições, estratégias e políticas de desenvolvimento empreendedor. 

 Políticas e experiências de formação empreendedora.  

 Instituições e políticas para a geração e fortalecimento de emprego. 

Eixo 3: Inovação em PMEs e novos modelos produtivos 

Neste eixo temático, espera-se contar com contribuições que estudem o fenômeno da inovação, a 

partir de uma perspectiva ampla, incluindo temas como a criatividade, o aprendizado e a gestão do 

conhecimento nas PMEs. Espera-se também receber trabalhos que abordem os novos modelos 

produtivos orientados para a inovação inclusive, a ciência aberta e o desenvolvimento sustentável. 

Inclui, entre outras, as seguintes temáticas: 

 Gestão da tecnologia e da inovação.  

 Criatividade e desenvolvimento de processos de inovação.  

 Geração, aplicação e difusão de novas tecnologias.  

 Novas tecnologias, emprego e trabalho. 

 Estratégias inovadoras e inovação em modelos de negócios.  

 Indicadores e métricas para a inovação. 

 Inovação para a inclusão social e o desenvolvimento.  

 Responsabilidade socioambiental. 

 Ciência aberta e PMEs. 

 Digitalização e Indústria 4.0. 

 Entorno institucional: Estratégias e políticas de apoio à inovação. 

 Sistemas de inovação. 

 Instituições e políticas para o fomento de práticas de conhecimento abertas e colaborativas. 

Eixo 4: Gestão Empresarial e Organização do Trabalho em PMEs 

Neste eixo temático espera-se contar com estudos que analisem, debatam e reflitam sobre 

questões vinculadas à gestão de PMEs em suas diferentes instâncias (estratégica, de planejamento e 

execução). Inclui, entre outras, as seguintes temáticas: 

 Direção geral e estratégia.  

 Marketing. 

 Gestão de operações, qualidade e cadeia de valor.  

 Gestão financeira. 

 Aprendizagem organizacional 
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 Mudança organizacional.  

 Internacionalização. 

 Gestão de empresas familiares. 

 Sistemas de informação e comunicação aplicados à gestão.  

 Estratégias e políticas institucionais de apoio à gestão. 

 Políticas e estratégias de recursos humanos. 

 Gestão de talento. 

 Capital social e riqueza relacional.  

Eixo 5: Políticas tecnológicas, de Empreendedorismo e de Inovação Produtiva 

Neste eixo temático espera-se que os estudos analisem, debatam e reflictam sobre a concepção e 

implementação de instrumentos de política pública destinados a promover o desenvolvimento 

tecnológico e a inovação produtiva nas PMEs, bem como a geração de empresas de base 

tecnológica. Por outro lado, podem ser apresentados estudos sobre processos de ligação e 

transferência de tecnologia entre instituições do sistema científico e tecnológico e PMEs. 

 Políticas de CTI orientadas por missões 

 Políticas de CTI orientadas para as PMEs 

 Instrumentos para promover o desenvolvimento tecnológico e a mudança nas empresas. 

 Políticas de apoio à criação de empresas de base tecnológica. 

 Ligação e transferência de tecnologia. 

 Concepção e instrumentos para apoiar o desenvolvimento tecnológico das PMEs. 

Eixo 6 (Transversal): Estudos com Perspectiva de Género 

Neste eixo transversal aos diferentes temas do Reunião, espera-se contar com contribuições que, a 

partir de uma perspectiva de gênero, focalizem as seguintes temáticas:  

 Gênero e criação de negócios. 

 Gênero e gestão de negócios. 

 Gênero e organização do trabalho. 

 Gênero e desenvolvimento regional/territorial. 

 Gênero e inovação. 

 Gênero e políticas de CTI. 
 

 

3. FORMAS DE PARTICIPAÇÃO 
 

3.1- Trabalhos de pesquisa 

Dentro desta categoria se incluem trabalhos de pesquisa avançados ou terminados. Estes trabalhos 

deverão incluir uma fundamentação teórica, um conjunto de resultados e conclusões. Para a 

aprovação, deverá ser enviado um resumo de acordo com os requisitos mencionados no item 5.1. 
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3.2- Discussões teóricos-metodológicas 

Esta categoria inclui trabalhos de problematização de aspectos metodológicos, referenciais teóricos 

ou revisões críticas do estado da arte sobre um problema concreto. Essas apresentações devem 

consistir de pelo menos três partes: i) uma apresentação tão completa quanto possível do 

problema, estrutura ou metodologia; ii) um desenvolvimento dos aspectos positivos e negativos da 

metodologia, da estrutura ou do pano de fundo do problema e iii) uma conclusão ou reflexão sobre 

os caminhos a seguir em uma investigação enquadrada na metodologia ou estrutura analisada ou 

nas áreas nas quais sejam identificadas lacunas na literatura analisada que definam a necessidade 

de novas pesquisas. Para efeitos de aprovação, deve ser enviado um resumo em conformidade com 

os requisitos mencionados no ponto 5.2. 

3.3. Experiências 

Dentro desta categoria se incluem casos de experiências ou melhores práticas de empresas, redes, 

ou instituições que mostrem resultados relevantes para o desenvolvimento e a sustentabilidade das 

PMEs. Para a aprovação, um resumo deverá ser enviado de acordo com os requisitos definidos no 

item 5.3.  

 

4. MODALIDADES DE PRESENTAÇÃO 
 

No momento do envio dos resumos, o autor deve escolher entre uma das duas modalidades de 

apresentação para seus trabalhos. O Comitê Acadêmico no momento da avaliação ratificará a 

modalidade de apresentação proposta pelos autores, podendo sugerir mudança de modalidade 

(desde sessões simultâneas a pôster), em função da afinidade temática entre trabalhos e as 

características particulares dos mesmos. As modalidades previstas são as seguintes: 

4.1- Sessões paralelas 

Os trabalhos ou experiências desta modalidade serão agrupados segundo a sua afinidade temática 

e serão apresentados nas tradicionais sessões paralelas, coordenadas por um moderador. Cada 

expositor contará com um tempo estimado de 15 minutos para a apresentação. 

4.2- Galeria de pôsteres 

Esta modalidade é recomendada para trabalhos de pesquisa e experiências em andamento. Caso o 

resumo seja aprovado pelo Comitê Acadêmico, espera-se a apresentação do pôster na sessão 

correspondente, na data do evento. Os trabalhos desta modalidade serão apresentados num 

espaço especialmente destinado à exposição de pôsteres. Durante a reunião, se convidará os 

participantes a percorrer a galeria de pôsteres em blocos específicos de tempo, quando poderão 

interagir com os autores, os quais estarão presentes junto a seus pôsteres. Cada participante deverá 

elaborar seu próprio design. Sugere-se que os pôsteres se estruturem de acordo às pautas de 

formato estabelecidas para os resumos. As dimensões estipuladas são de 1,20 metros (de 

comprimento) por 0,90 metros (de largura).  
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5. PAUTAS DE FORMATAÇÃO E INSCRIÇÃO DE RESUMOS E TRABALHOS 

 

 Serão aceitos trabalhos em espanhol, inglês ou português. 

 Espera-se que os trabalhos sejam originais e que não tenham sido publicados antes da 

Reunião. 

 É preciso que sejam respeitadas as especificações técnicas de formato e estrutura do 

documento aqui indicadas. 

 Devem ser submetidos através do sistema web (www.redpymes.org.ar). 

 Em caso de aprovação, o autor do trabalho ou um de seus coautores deve estar disponível 

para a apresentação durante a realização da Reunião. 
 

5.1- Trabalhos de pesquisa 

Os resumos, e eventualmente os trabalhos finais completos, deverão ser submetidos através da 

página web da Red PMEs Mercosul (www.redpymes.org.ar). Formato: Word para Windows, folha 

tamanho A4 (21 x 29,7 cm), margens superior e inferior de 2,5 cm e esquerda e direita de 3 cm, 

espaçamento simples e fonte Times New Roman tamanho 12. Os resumos devem ter um mínimo de 

três e máximo de cinco páginas (aproximadamente 300 palavras por página). 

Os resumos de trabalhos de pesquisa devem conter: 

 Título do trabalho (negrito e maiúscula), eixo temático a que se candidata, autor(es), 

instituições que representam e endereço de e-mail. 

 Introdução (motivação, perguntas de pesquisa, objetivos).  

 Marco teórico de referência. 

 Metodologia (fontes de informação, métodos de processamento e análise de dados).  

 Resultados e conclusões. 

 Bibliografia. 
 

Os resumos serão avaliados por meio do sistema dupla revisão cega (double blind review). Por isso, 

na submissão, dois arquivos deverão ser disponibilizados. Um que contenha todos os pontos acima 

mencionados e uma segunda versão sem os dados de autoria (nomes dos autores, instituições que 

representam, nem endereços de e-mail). 

A formatação requerida para os trabalhos finais (ver ponto 6) é a mesma dos resumos. Nos 

trabalhos finais, deverá ser incluído um resumo de até 2.000 caracteres (com espaços). A extensão 

máxima dos trabalhos finais é de 25 páginas, incluindo gráficos, anexos e referências bibliográficas. 

5.2- Discussões teóricas-metodológicas 

Os resumos deverão ser submetidos através da página web da Red PMEs Mercosul 

(www.redpymes.org.ar). Formato: Word para Windows, folha tamanho A4 (21 x 29,7 cm), margens 

superior e inferior de 2,5 cm e esquerda e direita de 3 cm, espaçamento simples e fonte Times New 

Roman tamanho 12. Os resumos devem ter um mínimo de três e máximo de cinco páginas 

(aproximadamente 300 palavras por página). 
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Os resumos de discussões teóricas-metodológicas devem conter: 

 Título do trabalho (negrito e maiúscula), eixo temático a que se candidata, autor(es), 

instituições que representam e endereço de e-mail. 

 Introdução (apresentação da metodologia, estrutura teórica ou problema). 

 Desenvolvimento (limites e potencialidades da metodologia, estrutura ou pano de fundo do 

problema). 

 Conclusões. 

 Bibliografia. 
 

Os resumos serão avaliados por meio do sistema dupla revisão cega (double blind review). Por isso, 

na submissão, dois arquivos deverão ser disponibilizados. Um que contenha todos os pontos acima 

mencionados e uma segunda versão sem os dados de autoria (nomes dos autores, instituições que 

representam, nem endereços de e-mail). 

5.3- Experiências 

Os resumos de experiências devem ser submetidos através da página web da Red PMEs Mercosul 

(www.redpymes.org.ar). Formato: Word para Windows, folha A4 (21 x 29,7 cm), margens superior e 

inferior de 2,5 cm e esquerda e direita de 3 cm, espaçamento simples e fonte Times New Roman 

tamanho 12. Os resumos devem ter entre o mínimo de duas e máximo de quatro 

(aproximadamente 300 palavras por página).  

Os resumos das experiências devem conter: 

 Nome da experiência (negrito e maiúscula), eixo temático a que se candidata, autor(es), 

instituições que representam e endereço de e-mail. 

 Breve descrição da experiência (trajetória, instituições participantes, beneficiários, alcance, 

atividades desenvolvidas) 

  Aspectos relevantes da experiência 

 Principais lições aprendidas. 
 

Os resumos serão avaliados por meio do sistema dupla revisão cega (double blind review). Por isso, 

na submissão, dois arquivos deverão ser disponibilizados. Um que contenha todos os pontos acima 

mencionados e uma segunda versão sem os dados de autoria (nomes dos autores, instituições que 

representam nem endereços de e-mail). 

 

Os principais aspectos que serão considerados para a aprovação dos resumos serão a relevância 

temática, o cumprimento dos requisitos de formatação, a estrutura, a pertinência metodológica, a 

qualidade dos dados utilizados e a validez dos resultados (este último aspecto será considerado 

somente no caso dos trabalhos de pesquisa). 

 Se os requisitos de formatação não forem cumpridos, o resumo será desconsiderado para a 

avaliação. 
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 Para serem publicados no Livro de Resumos, os resumos aprovados devem ter pelo menos 

um autor inscrito para participação na reunião. 

 Nenhum participante poderá ser autor ou coautor de mais de três trabalhos, incluindo 

trabalhos de pesquisa, experiências ou pôsteres. 

 

6. PRÊMIO À PESQUISA RED PMES MERCOSUL 
 

Os trabalhos de pesquisa apresentados na XXVII Reunião Anual da Red PMEs Mercosul por jovens 

pesquisadores (menores de 40 anos) poderão se candidatar ao Prêmio à Pesquisa Red PMEs 

Mercosul. Em caso de que o trabalho seja em coautoria, será condição necessária e obrigatória para 

a candidatura que o primeiro autor seja um jovem pesquisador, conforme estabelecido neste 

parágrafo. Somente no caso de o resumo ser aprovado pelo Comitê de Avaliação e desejar 

candidatar-se ao prêmio, deverá enviar a versão completa do trabalho de pesquisa de acordo com 

as diretrizes e datas estabelecidas. Para as demais participações, é suficiente enviar o resumo e sua 

aceitação. 

O trabalho apresentado para o prêmio poderá pertencer às diferentes áreas temáticas definidas 

para a Reunião. Os membros do Jurado e da Comissão de Direção da Associação não poderão se 

candidatar ao prêmio. O Jurado, integrado por pelo menos três pesquisadores de diferentes 

instituições acadêmicas pertencentes à Rede e o presidente da mesma, levarão em consideração 

como critérios para avaliar, entre outros, o rigor científico, a qualidade, originalidade e a 

consistência do estudo, assim como o impacto do trabalho de pesquisa na disciplina. 

 Aqueles que desejam candidatar-se ao prêmio devem enviar seus trabalhos completos antes 

do dia 19 de agosto, sem exceção, para serem avaliados pelo Jurado. 

7. CONSULTAS 

Por favor, dirija suas consultas por meio da web (www.redpymes.org.ar) ou ao e-mail 

secretaria@redpymes.org.ar 

http://www.redpymes.org.ar/
mailto:secretaria@redpymes.org.ar

